
 ...: الطالب
حيههث اللحههاد أهههل دعوى دفع على به يستدل يستدل, لكن ما : لالشيخ

القههبر نحفههر ويعذب, ونحههن قبره في يقعد الميت إن تقولون قالوا: إنكم
أنههه يههرى النائم هذا بأن عليهم فنرد عليه؛ هو ما على باق الميت أن ونجد

يتغيههر, حههتى لههم فراشههه علههى وهو جاء وأنه ذهب وأنه منعم وأنه معذب
كههان إن بالحاضههر, ثههم الغههائب قس ظهره, فنقول عن سقط ما اللحاف
درك القهبر عهذاب إيمانها لكهان بهالغيب إيمانها يكهن لهم عليهه بهاللطل ع ي

فههإن الشيء عاين إذا النسان ينفع, يعني ل بالشهادة بالشهادة, واليمان
ل يؤمنون, ولكن تراهم الجل حضور عند الكافرين ينفع, ترى ل به إيمانه

الذي إل إله أنه آمنت (( قالالغرق:  أدركه لما ذلك, فرعون ينفعهم
الحهد, ههذا إلى  شف)). المسلمين من وأنا إسرائيل بنو به آمنت
لقوله: إسرائيل لبني تابع أنه اعترف بالتوحيد, ثم تعالى لله اعترف يعني

إلههى اللههه, إشههارة إل إلههه ل يقل: أنه  ولم)) إسرائيل بنو به (( آمنت
عليهم.   متجبرا كان أن بعد إسرائيل لبني تابعا صار حتى ذل أنه

...:  الطالب
بهأس بهأس, ل ل يقولون العلماء ؟ يعزونه المسلمين بعض : يعني الشيخ

فعلنهها قههال: إن فصل يجوز, وبعضهم يقول: ل الكافر, وبعضهم يعزي أن
بتحييية حييتم (( وإذا:  تعههالى اللههه قههول علههى فعلنهها, اعتمههادا ذا بنهها

يفعلههون كههانوا إن أقرب, أنهم وهذا))  ردوها أو منها بأحسن فحيوا
فعلناه.  ذلك بنا

ل, مهها ؟ لميتههك وغفههر عزائههك وأحسن أجرك الله نقول: عظم هل ولكن
ل وبههس, الميههت مصيبتك وجبرك للسل م الله هكذا, نقول: هداك نقولها
النار.  أهل من هو أو له الله غفر نقول

...:  الطالب
كههذب, عمههر وهو المنتشر أكثر الكذب, ما من أكذب : قولنا: هذه الشيخ

إل تكفههره شههيء شيء, كل كل تكفر شهيدا, والشهادة قتل الخطاب بن
مدينا.  كان أنه نعلم ولم الدين

يقههول العههرب مههن الذين النصارى وهم العربية البلد بعض : في الطالب
هههل نصههدق أن نريههد ويقولههون: نحههن القبر داخل التسجيل جهاز يضعون
ثههابت, القههبر ونعيههم القههبر عههذاب أن مههن المسلمون أيها صحيح كلمكم
صحيح. ؟ هذا هل بعقولهم يصدقوا أن يريدون
تسههمعوه أن اللههه أراد نقههول: لههو ؟ الميت صياح سما ع أجل : من الشيخ



 نقههول:... حاجههة، له ما المسجل  بآذانكم, لماذا إياكم لسمعه بالمسجل
مسجل, نعم.  بدون لسمعناه نسمعه أن الله أراد بمصدقين, لو أنتم ما

عليهيا يعرضييون  النيارتعههالى: (( قههوله نعتبر أن يمكن : هل الطالب
)) ؟ العذاب  سوءتعالى: (( لقوله )) تفسيرا وعشيا غدوا
فههي ذكرنههاه مها العههذاب سههوء أن نقههول أن هههذا, ويمكههن : يمكن الشيخ

وحدها, لطيب.  ذكرت استئنافية جملة فهي النار هذه التفسير, وأما
ذذ: القههارئ إإ وو ون  ((  ججو وحييا وت إر إفيي ي وي ننييا لل ال لقييو وي لء وف وفا وع جضيي ون ال إذي نليي إل

لروا وب ذك وت ذس ننا ا ننا إإ ذم لك لك ععا ول وب ذل وت وه ذم وف لت ذن ون وأ لنو ذغ ننا لم عبا وع إصي ون ون إر إم ننييا ال
ول ون وقا إذي نل لروا ا وب ذك وت ذس ننا ا لل إإ وها لك نن إفي وه إإ نل ذد ال وم وقيي وكيي ون وح ذييي إد وب وبييا إع ذل ا

ول وقا ون وو إذي نل إر إف ي ا ننا إة ال ون وز وخ وم إل نن وه لعوا وج ذد ذم ا لك نب ذف ور فف وخ ننا لي عما وع ذو وي
ون إب إم وذا وع ذل للوا ا وو وقا ذم وأ لك ول ذم وت لك إتي ذأ ذم وت لك لل لس إت لر ونيا في وب ذل للوا إبا ولي ى وقيا وب

للوا لعوا وقا ذد وما وفا لء وو وعا ون لد إري إف وكا ذل نل ا لل إف ي إإ ننا وضال لر إإ لص ونن ونا ول ول لس لر
ون إذي نل لنوا ووا وم إة إف ي آ ويا وح ذل ويا ا ذن جد وم ال ذو وي لم وو لقو لد وي وها ذش ول وم ا ذو لع ل وي وف وين

ون إمي إل نظا ذم ال له لت ور إذ ذع لم وم له ول لة وو ونيي ذع نل ذم ال لهيي ول لء وو إر لسييو ندا : ) [غههافر) اليي
51 .[

(( وإذ:  وتعالى تبارك الله قال الرجيم الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ
كنييا إنييا اسييتكبروا للييذين الضييعفاء فيقول النار ف ي يتحاجون

النار, أي: يدلي في يتحاجون إذ يعني: اذكر يتحاجون ) إذ... ) تبعا لكم
بقههوله: المؤلههف قدره محذوف عامله بحجته, وإذ: ظرف منهم واحد كل

. )) " يتحاجون (( إذ " اذكر
(( ف يالخر, وقهههوله:  على بحجته كل المخاصمة, وإدلء هي والمحاجة

بههه  متعلقههة النههار, وهههي أهههل هههم المتخاصههمين هههؤلء أن تفيد))  النار
للييذين الضييعفاء (( فيقولفقههال:  المحاجههة هههذه بين يتحاجون, ثم
المال, وإمهها في إما  الضعفاء)) الضعفاء تبعا لكم كنا إنا استكبروا

أن ضههعفا, والغههالب يعههد ممهها ذلههك غيههر في والسيادة, وإما الشرف في
القوي.  يتبع الضعيف
والعظمههة, الكبريههاء مههن تكههبروا  أي)) اسييتكبروا (( الييذينوقههوله: 
تبعييا (( لكم الههدنيا في  يعني)) كنا (( إنا للمبالغة فيها والتاء والسين

)) النييار من نصيبا عنا مغنون أنتم (( فهل متبعين أي تابع  جمع))
النار.  من شيئا عنا تتحملوا بأن إياكم متابعتنا على تجازوننا يعني: هل

(( عنييا " دافعييونالمفسههر:   قههال)) مغنييون أنتم (( فهلوقوله: 
إلى الضعفاء هؤلء يتوسل كيف انظر)) "  النار (( من )) جزء نصيبا



ليتحملههوا متههابعتهم مههن قدموا بما إليهم يتوسلون استكبروا, كيف الذين
استكبروا.   الذين جواب النار, فكان من نصيبا عنهم

العبيياد بين حكم قد الله إن فيها كل إنا استكبروا الذين  قال((
النههار, وهههذه مههن نصههيبا نغنيكههم نغنيكم, كيههف فكيف فيها كل كنا )) وإذا

 حكههم)) العبيياد بييين حكييم قد الله (( إنوقوله:  الواقع؛ لبيان حجة
ثلثة:  وجل عز الله أحكا م الجزائي, لن بحكمه بينهم

بعههض الواقع, لكههن في القدري من قدري, وشرعي, وجزائي, والجزائي
بييين (( حكمالغايههة, وقههوله:  هههو لهميتههه, لنههه منفصل يجعله العلماء
الجنههة, فالعبوديههة وأهههل النار أهل بين عموما الناس بين  يعني)) العباد

وخاصة.   عامة العبودية الشاملة, لن العامة العبودية بمعنى هنا
القههوي وأن بعههض مههع بعضهههم الكفههار منها: تعههادي فوائد الية هذه ففي
)).  النار ف ي يتحاجون (( وإذلقوله:  الضعيف يرحم ل منهم
للمتبههوعين بمعروف أدلوا الكفار هؤلء الكريمة: أن الية هذه فوائد ومن
النههار, من نصيبا عنهم يأخذوا أن إلى به ليتوسلوا تبعا لهم كانوا أنهم وهم
يعههد هههل الغير, ولكن على عطائه بجميل النسان توسل على دليل ففيه
 ؟ المنة من هذا

وقههد منة هذا يكون القرائن, قد هو منة أو توسل أنه يبين الذي أن الواقع
فأحسن إليك وأحسنت وأعطيتك رحمتك ما توسل, يقول: مثل هذا يكون

. التوسل باب من هذا إلي, فيكون
لقههوله: للقويههاء أتباعهها يكونههون دائمهها الضههعفاء أن اليههة فوائههد ومههن

أن الن لنهها يتههبين  ولهههذا)) اسييتكبروا للييذين الضييعفاء (( فيقول
يقلههد دائمهها الضههعيف أمههامهم, لن ضعفهم يعني للكفار المسلمين تقليد

لهههم يكههون أن المسلمين على يجب أمامه, وأنه شخصيته لضعف القوي
الههدين أهههل معهههم, هههم القوة لن ذاتية قوة لهم يكون خاصة, وأن ميزة

. الواقع في الحياة أهل وهم الحياة عرفوا الذين هم الحق أهل هم
يأخههذ أن يتمنههون التبهها ع هههؤلء الكريمههة: أن اليههة هههذه فوائههد ومههن

يريههدون أنهههم عنهههم, والههدليل النار عذاب من قليل ولو نصيبا المتبوعون
)). (( نصيباقولهم:  قليل ولو

فههي لهم لطاقة ل بأنه يعتذرون المستكبرين الكريمة: أن الية فوائد ومن
كههانوا لههو عنهم, نعههم نصيبا يأخذون جهنم, فكيف نار في الجميع لن ذلك

هههؤلء عههن يغنههوا أن أجههل من النار في يسقطون ثم جهنم نار في ليسوا
لطلههب ذلههك تحقيههق لطلب فإن النار في الجميع دا م ما لمكن, لكن نصيبا



مستحيل. شيء
القيامههة يههو م المسههتكبرين هههؤلء خنههو ع الكريمة: بيان الية فوائد ومن 

لكم عليكم, وليس فضل لنا ليس الن  يعني)) فيها كل (( إنالقولهم: 
جهنم. نار في كل علينا فضل
سبحانه الله بأن النار في المعذبين هؤلء الكريمة: إقرار الية فوائد ومن

بين حكم قد الله  (( إنلقولهم: عدل حكما العباد بين حكم قد وتعالى
)). العباد

ن ل فإنه الله حكم نفذ إذا أنه فوائدها ومن لقهولهم: دفعهه ول رفعهه يمك
ول ههذا  وفي)) حكم قد الله (( إن ق: سهورة فهي وجهل عهز اللهه يق
القييول يبييدل مييا بالوعيد إليكم قدمت وقد لدي تختصموا (( ل
. لحكمه معقب فل الله حكم انتهى ) إذا) للعبيد بظالم أنا وما لدي
مههن أنهههم جهنههم نههار في المعذبين هؤلء الكريمة: إقرار الية فوائد ومن
العبههادة الكونيههة, لن العبههادة العامة, وهي العبادة المراد الله, لكن عباد

نوعان: 
الشههرعية, فمههن العبوديههة الكونيههة, وخاصههة: وهههي العبودية عامة: وهي

عبههادة عههن تكههبر الكوني, ومههن شرعا, وكذلك عابد فهو شرعا لله خضع
لطيب.  شرعا عابدا وليس كونا عابد فهو شرعا الله
 المعنى" النار والكافرين الجنة المؤمنين " فأدخلالمفسر:  قال
أهل والنار, وبين الجنة أهل بين العباد بين الله, حكم رحمه قاله مما أعم
عاما.   حكما بعض, وحكم من بعضهم النار

ادعييوا جهنييم لخزنيية النييار فيي ي الييذين " (( وقالتعالى:  قال ثم
 اسههتمع") ) العذاب (( من يوم قدر )) أي يوما عنا يخفف ربكم

جهنههم, لخزنههة النار في الذين واليأس, قال البؤس على الدال النداء لهذا
وحفظههها, لن وحمايتههها خزانتها على قاموا الذين وهم خازن خزنة: جمع

بجهنههم محكههم, ويههؤتى أمههر خزنة, وكههل لها الجنة خزنة, وكذلك لها النار
ملههك, ألههف سبعون يقوده زما م زما م, كل ألف بسبعين تقاد القيامة يو م
قههواد ولههها خزنة لها محكمة النار قوتهم, فهذه وما الملئكة ما أدراك وما

القيامة.  يو م يقودونها
أسههماء مههن  وجهنم: اسم)) جهنم لخزنة النار ف ي الذين (( وقال
تكههون عربيههة أنههها القههول عجمية, فعلى أنها عربية, وقيل إنها النار, قيل

اللههه مظلمههة, أعاذنهها سههوداء النار الظلمة, لن وهي الجهمة من مأخوذة
كهنهها م, ولكنههها أصههلها أن يقههال أعجميههة بأنههها القههول وعلى منها؛ وإياكم



النار.  أسماء من جهنم, وهي صارت حتى عربت
هههذا  ويقولون)) العذاب من يوما عنا يخفف ربكم (( ادعوايقول: 

فييإن منهييا أخرجنييا (( ربناوجههل:  عز لربهم يقولون حين أعلم والله
 حينئههذ)) تكلمييون ول فيهييا اخسييئوا قييال ظييالمون فإنييا عييدنا

يقولههوا: ربكههم, ولههم اللههه, يقولههون: ادعههوا يكلمههوا أن بغيرهم يتوسلون
ول فيههها لهههم: اخسههئوا ربهههم, قههال جهة من كسروا قد ربنا, لنهم ادعوا

لهههم اللههه يههدعوا أن الملئكههة مههن بطلههب ذلك بعد توسلوا تكلمون, لكن
جوابا بالجز م يخفف))  العذاب من يوما عنا يخفف ربكم (( ادعوا

فههي فهههو صيغته, وإل باعتبار للمر  وأقول)) : (( ادعواقوله وهو للمر
وسؤال.  دعاء الحقيقة

تخفيفهها لطلبوه  الذي)) العذاب من يوما عنا يخفف ربكم (( ادعوا
تنفههع المسههألة لعههل قال آيسون, لكن لنهم دواما ل يوما رفعا, ولطلبوا ل

فههي أنهم هذا العافية, ومقتضى الله العذاب, نسأل من يوما بتخفيف ولو
يوما.  ولو يستريحوا أن لطلبوا العذاب, وأنهم من يكون ما أشد

قههال:  وإنمهها" يوم قدر المؤلف: " أي )) قال يوما عنا (( يخفف
والقمههر ليلة, الشههمس ول يو م هناك ليس القيامة يو م في يو م, لنه قدر

أمههر إل فيههه منتهي, مها الدنيا أمور من شيء جهنم, وكل نار في مكوران
العذاب.   من يو م المؤلف: قدر الله, فيقول الخرة, سبحان

المؤلف قال هكذا"  تهكما الخزنة )) أي " (( قالواالخزنة:  لهم قال
تهكمهها, لن ليههس وتنههديما وتوبيخهها تقريعا ذلك قالوا أنهم تهكما, ويحتمل

حزنا.  ليزدادوا لهم تنديما حاصل بشيء يقررونهم واقع, فهم المر
بيييالمعجزات )) بالبينيييات رسيييلكم تيييأتيكم تيييك ليييم " (( أو

ل باليههات جاءوا الرسل الظاهرات, لن قال: باليات  ليته" الظاهرات
فههي بينهها معجههزة, وقههد فهههي للعههادة خههارق أمر اليات بالمعجزات, لكن

مههن الرسههل به جاءت ما يسمى أن الولى أن التوحيد في الولياء كرامة
آيات.  رسالتهم على الدللة

)) فييادعوا (( قالوا بهم فكفروا )) أي بل ى قالوا " (( بالبينات
يقههع التعههبير هههذا  مثههل)) بالبينات رسلكم تأتيكم تك (( أو قوله: "

عطههف, مثههل حههرف بعدها يأتي ثم تأتي الهمزة أن القرآن, أي في كثيرا
آمنتم وقع ما إذا )) (( أثم يسيروا )) (( أفلم يسيروا لم (( أو

إعرابههها نقههول: فههي ؟ إعرابههها فههي نقههول هههذا, فكيههف أشههبه  وما)) به
للنحويين:  وجهان



علههى مقدمههة الههواو سبق, وأن ما على معطوفة الجملة الول: أن الوجه
إل فيههه ليههس الههوجه تكههن, وهههذا تك: وألم لم أو في التقدير محلها, وأن

معطههوف تقول: هههذا أن يسهل سهل, يعني لكنه والتأخير التقديم دعوى
سبق.  ما على
مسههتأنفة, محذوفة, فالجملههة جملة على داخلة الهمزة بعضهم: إن وقال
لههم تعههالى: (( أو قههوله السياق, ففههي بحسب تقديرها يكون الجملة هذه

أقعهد, القواعهد حيهث مهن يسهيروا, وههذا ولم )) التقدير: أغفلوا يسيروا
هههذا المقههدر, فصههار هو ما تعرف أن تستطيع ل آيات أحيانا تواجهك لكنه
... ؟ الوجهان أسهل؛ وذاك أقعد

)) (( أفلييم يسيييروا لم (( أوالههتركيب:  هههذه مثههل في قلنا الذي ما
  ؟)) يسيروا

إل هههذا في سبق, وليس ما على معطوفة الجملة تكون الول: أن الوجه
مكانه.  عن مؤخر نقول: الواو أن

مقدرة, وتقههدر محذوفة جملة على داخلة الهمزة تكون الثاني: أن الوجه
ل أحيانهها التقدير, لنههك في صعوبة فيها ولكن أقعد السياق, وهذه حسب

كههل فههي العههراب هههذا أسهههل؛ وتلههك المقا م يناسب الذي ما تعرف تكاد
لطيب.  الوجه هذا على يجيئك تقدير

دخل كلما للتقرير, ويقال هنا  الستفها م)) تأتيكم تك لم (( أووقوله: 
لييك نشييرح (( ألمتعههالى:  للتقريههر, كقههوله فهههو نفي على الستفها م

ذي بعزيييز اللييه (( أليس) ) من ي من نطفة يك (( ألم) ) صدرك
فهو النفي على الستفها م دخل ذلك, يقولون: كلما أشبه ) وما) انتقام

التقريههر معنى عن يخرج هل للتقرير, لكن نقول نحن إذن للتقرير, لطيب
 ؟ السياق بحسب آخر معنى التقرير معنى إلى يضم أو

للتقريههر  هههو)) صييدرك لييك نشييرح (( ألمقههوله:  ففي الجواب: نعم
توبيخهها ) للتقريههر) رسلكم تأتيكم تك لم (( أو عليه الله لمنة إظهارا
لطيب.  وتنديما
ببلههى, الثبههات بههالنفي المقههرون السههتفها م  جههواب)) (( بليي ىقههالوا: 
السههتفها م بنعم, وجههواب الثبات بالنفي المقرون غير الستفها م وجواب

المقههرون السههتفها م نعههم, وجههواب النفههي حههال فههي بههالنفي المقههرون
الفرق. ل, اعرفوا النفي حال في بالثبات

وتعالى: تبارك قوله في قال أبيه وعن عنه الله رضي عباس ابن أن يقال
" لكفييروا نعيم قييالوا " لييو قههال: )) بليي ى قالوا بربكم (( ألست



تطلق. فقال: نعم, لم امرأتك لطلقت ألست للرجل قيل لو الفقهاء وقال
قال: بلى, لطلقت.  وإن

كههان إذا فيمهها مسههلم لكفههروا, وهههذا نعههم قالوا عباس: لو ابن قال لطيب
سههواء, وبلههى نعههم فعنده العامي جيدا, وأما العربية اللغة يعرف النسان

القههول امههرأت, قههال: نعههم, علههى لطلقههت للعامي: ألسههت قيل لو ولهذا
جههواب العربيههة اللغههة فههي جاء أنه بالمعاني, على تطلق, العبرة الصحيح

العاشق:  قول بنعم, ومنه هذا
 تداني لنا فذاك وإيانا     عمرو أ م يجمع الليل أليس

معشوقته.  عمرو أ م
 علني كما النهار ويعلوها    أراه كما الهلل وترى نعم

معشههوقته مههع الليههل يجمعه أن اكتفى قنو ع هذا الرجل فقال: نعم, لكن
يراه, كما الهلل النهار, وترى وكذلك بالمغرب وهو المشرق في كان ولو
يكفهي, نعهم الهلل يهرى المغهرب فهي وهو الهلل ترى المشرق في هي

إثباتهها بالنفي المقرون الستفها م جواب فهمنا الن حال كل اقتران. على
ل.  ونفيا إثباتا بالثبات المقرون نعم, والستفها م بلى, ونفيا

(( قالوا كفههروا بههالله والعيههاذ أتتنا, ولكنهههم قد  يعني)) (( بل ىقالوا: 
منههم يقبهل لهن أنههم تعلهم الملئكهة لن للتهكهم المهر  ههذا)) فادعوا
اللغههة في عندنا يسمى الذي هو بهم, والتهكم  تهكم)) (( ادعوافقوله: 
)) (( فادعواقهههالوا:  بعقله, فهنا لعبت يعني عليه الهك, هككت العربية
يجابوا.  لن أنهم تعلم الملئكة لن بهم تهكما

الشفاعة  لن" للكافرين نشفع ل فإنا )) أنتم فادعوا " (( قالوا
واحههد كافرا إل الشفاعة فيه تنفع ل الكافر  أن وقت, إذ مضيعة للكافرين

الرسهول شهفاعة نفعهت لطهالب عنهه, أبهو بالتخفيف الشفاعة فيه نفعت
أبههي فههي يشههفع عمههر أو بكههر أبو جاء فقط, لو فيه والسل م الصلة عليه

أبههي عمههه في شفاعته قبلت وسلم عليه الله صلى النبي رد, لكن لطالب
للرسههول كههثير خيههر منههه حصل لطالب أبا العذاب, لن عنه فخفف لطالب
حههتى لههه العظيمههة بالدعاية يسمى ما منه وسلم, وحصل عليه الله صلى
قال: 
 دينا البرية أديان خير من      محمد دين بأن علمت ولقد
الرسول:  في وقال الدين في قاله هذا
 البالطل بقول يعنى ول لدينا    مكذب ل ابننا أن علموا لقد

وتعههالى سههبحانه اللههه قبههل الشعب, فلذلك في معه عنه, وحوصر ودافع



شههفاعة عنههه, أمهها يخفههف أن فيه وسلم عليه الله صلى الرسول شفاعة
اسهتأذن عمهه, لمها من أقرب وهي أمه الله, في فمنعه أمه في الرسول

قههال: نعههم, أذن قبرها يزور أن استأذنه قال: ل, ولما لها يستغفر أن الله
يبكههي وجعههل عليههه أمهه, وقهف قبر وسلم عليه الله صلى النبي له, فزار

لن الشههفاعة فيهههم تنفههع ل معههه. فالكفههار مههن لها, وأبكى يدعوا ل لكن
يمكههن اللههه, ول قبل من فيها يؤذن لن هي فائدة, ثم بل مضيعة الشفاعة

الله.  إذن بدون شفاعة أبدا
دعههاء ) ومهها) ضييالل فيي ي إل الكييافرين دعيياء (( وماتعههالى:  قههال

ار ضلل اسمها, في حجازية, ودعاء نافية الكافرين: ما ومجهرور, ومها ج
يقول:  مالك النفي, وابن انتقض  لنه... ؟ حجازية هي هل

 زكن وترتيب النفي بقا مع       إن دون ما أعملت ليس إعمال
)) ضييالل فيي ي إل الكييافرين دعيياء (( ومابقي, قال:  ما الن النفي
ار ا إثباتها, إذن ص التميمييهن لغهة اللغهتين لتفهاق حجازيهة ليسهت هنها م

الكييافرين دعاء (( وماالحال,  هذه في تعمل ل فيها, وأنها الحجازيين
"المؤلههف:  وقول ضيا ع؛ في  أي)) ضالل ف ي (( إل لطلبهم : ما  أي))

إل الكافرين دعاء الهتداء, فما وعد م الضيا ع نظر, الضلل  فيه" انعدام
حالين:  في إل أبدا الكافر دعوة تقبل ضلل, ل في

المضييطر يجيب (( أمن:  تعالى لقوله مضطرا كان الولى: إذا الحال
مييوج غشيييهم (( وإذاتعههالى:  ) ولقوله) السوء ويكشف دعاه إذا

)) الييبر إليي ى نجيياهم فلما الدين له مخلصين الله دعوا كالظلل
صههادق المضههطر الله, لن إلى لجوئه لصدق المضطر دعوة أجيبت وإنما

الله.  إلى اللجوء
النبي ظالمه, لقول على دعوته تقبل فإنها مظلوما كان الثانية: إذا الحال
بينهييا ليييس فييإنه المظلييوم دعوة ( اتق:  وسههلم عليههه الله صلى
عامة, لكنها أسلموا قو م في يخالطبه كان وإن  وهذا) حجاب الله وبين
يجب لم الله للعدل, لن إقامة مظلوما كان إذا الكافر دعوة أجيبت وإنما

مظلههو م خصههمان هنههاك الن للعههدل, لنههه إقامههة ولكههن لههه محبة الكافر
الكافر.   دعوة تعالى الله يستجيب العدل وظالم, فلقامة

الجههواب: نعههم, ولههم قههال عمرو أ م عن ذكرتم الذي البيت : في الطالب
يقل: بلى. ؟

إننهها لكههم بلى, وقلنهها بمعنى بنعم تجاب أنها على شاهد هذا :  قلنا الشيخ
أنههها قههال: نعههم, قلنهها امههرأت لطلقت ألست له قيل الذي للعامي قلنا إذا



العربيههة, وجئنهها اللغههة فههي أصل لها العامية, وأيضا اللغة هذه تطلق, لن
هذين.  بالبيتين
على الشاهد من البيت هذا به جاء ما على يدل حديث فيه : شيخ الطالب

؟ بلى بدل بنعم الجواب أن
 ؟ لغوية مسألة إثبات على دليل الحديث يطلب : هل الشيخ

. وسلم عليه الله صلى النبي بالفصحى نطق من : نعم, خير الطالب
ههو العهرب قهول لن دليهل يحتهاج العهرب, مها عهن جاء إذا : لكن الشيخ

النبههوي بالحههديث نسههتدل يقههول: ل النحههويين بعههض أن تعلم الدليل, ألم
بهالمعنى, الحهديث روايههة يجهوزون الرواة لن ؟ لماذا العربية؛ اللغة على
ومههن قديم أحمد لغته, الما م تغيرت من الرواة بين من أن المعلو م ومن
يقههول ماذا ه العربية اللغة قواعد في علينا مر ه الحديث, وسمعتموه أئمة
لغتهم على بالمعنى نقلوا ربما الرواة يقول: إيش, وهكذا ؟ شيء أي في

بههالمتواتر, منقول لنه فنعم القرآن الخطأ, أما بها, فحصل يتكلمون التي
اللغههة على النبوية بالحاديث يحتج أنه يقولون النحو علماء من كثيرا لكن

نعم.   التغيير عد م الصل لن العربية
رسييلكم تييأتيكم تييك لييم أو  قالوابالية: (( يستدل  هل...:  الطالب

   ؟... بالجهل العذر )) على بالبينات
يقههال قد لعذروا, لكن تأتهم لم لو أنهم على تدل أنها شك ل : نعم الشيخ

بالجهههل العههذر قههامت, أمهها قد لنها عليهم الحجة إقامة بذلك قصدهم أن
مسههألة فههي إشههكال, ل هذا في عندنا وما ثابت بالجهل العذر أن شك فل

 صههحيح, لكههن... مسلم، إنه يقول النسان كان متى دونها فيما ول الكفر
مهها ؟ اللههه علههى نعههترض لههه يسههتغفر أن أبى الله إن لنا الرسول قال إذا

فههي إسههماعيل ديههن من بقايا فيه لن الحجة عليه قامت يكون ندري, قد
تنصر.  نوفل ابن ورقة العرب, وفيه

...:  الطالب
سههمعته كثير, وأنت المعلو م الترتيب, حذف مخالفة عد م : الصل الشيخ

مهها  حههذف...التقههدير:   وأن)) يتحاجون (( وإذتعههالى:  قوله في الن
هههذا والزحلقههة الههترتيب العربيههة, لكههن اللغههة وفي القرآن في كثير يعلم

أحيانهها لنه للنسان أيسر هنا بالترتيب الخلل أن لكم قلت أني قليل, إل
التقههدير عرفههت تقههول: إن أن تقههدر, إل أيههش تههدري مهها آيههات عليك ترد

...للرخص,  متتبعا السهل, لتكون فاسلك تعرف لم القعد, وإن فاسلك
فيمها جهدا مفيهدة قاعدة لكم قلنا مانع, نحن فيه ما النحويين رخص يعني



السهل.  فالصواب شيء في النحويون اختلف إذا
ننيياالرجيههم:  الشههيطان مههن بههالله : أعههوذ القههارئ إإ لر ((  لصيي ونن ونا ول ول لسيي لر
ون إذي نل لنوا ووا وم إة إف ي آ ويا وح ذل ويا ا ذن جد وم ال ذو وي لم وو لقو لد وي وها ذش ول وم ا ذو لع ل وي وف وين

ون إمي إل نظا ذم ال له لت ور إذ ذع لم وم له ول لة وو ون ذع نل ذم ال له ول لء وو إر لسييو ندا ذد اليي وقيي ول ونييا وو ذي وت آ
وس ى ود ى لمو لهيي ذل ونييا ا ذث ور ذو وأ إنيي ي وو ول وب إئي ورا ذسيي وب إإ وتييا إك ذل عد ى ا ور ى لهيي ذكيي إذ وو
إل ي إب لإلو وبا ذل ول ]. 53: ) [غافر) ا
تبههارك اللههه قههال الرجيم الشيطان من العليم السميع بالله : أعوذ الشيخ
آخههر ) إلههى... ) جهنييم لخزنيية النييار ف ي الذين (( وقال:  وتعالى

الية.
لقههوله: النههار أهههل حسههرة شههدة الكريمههة: بيههان اليههة هههذه فوائههد مههن

)). العذاب من يوما عنا (( يخفف
سههبق كمهها أيضا, يتحههاجون ويحاجون يتحاجون النار أهل أن فوائدها ومن
(( وقاللقههوله:  غيرهههم يسألون أو غيرهم يحاجون بينهم, وكذلك فيما

)). النار ف ي الذين
كمهها لمخلوقههاته وجههل عز الله إحكا م الكريمة: بيان الية هذه فوائد ومن

عليها. ويقومون يحفظونها خزنة للنار جعل حيث مشروعاته أحكم
وجهل, عهز اللهه مخالطبهة مهن النهار أهل خجل شدة الية هذه فوائد ومن
يههدل ربنا, هذا ادعوا يقولوا ولم ربهم يدعوا أن الخزنة بقول توسلوا أنهم
)). تكلمون ول فيها (( اخسؤوالهم:  الله قال أن بعد هذا أن على
مههن يكههون مهها أشههد فههي النههار أهههل الكريمههة: أن اليههة هههذه فوائد ومن

أن علههى  يههدل)) العييذاب من يوم عنا (( يخففمن:  العذاب, تؤخذ
فقط.   واحدا يوما يتمنون شدة. وأنهم عليهم

آخره.  ... )) إلى تأتيكم تك لم أو  قالواتعالى: (( قال ثم
وعههذابا بههدنيا عههذابا يعههذبون النههار أهههل الكريمههة: أن الية هذه فوائد من

)) بالبينييات رسلكم تأتيكم تك لم (( أولهم:  والتوبيخ قلبيا, التقريع
سههورة فههي كمهها يقولههون البدن, ولهههذا عذاب من عليهم أشد يكون فهذا

)) السييعير أصييحاب فيي ي كنييا ما نعقل أو نسمع كنا ((لوتبارك: 
). ) بذنوبهم تعال ى: (( فاعترفوا قال
رسول.  النار أهل من أمة لكل الكريمة: أن الية هذه فوائد ومن


